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Zeggenschap is niet vanzelfsprekend

• Norm zou moeten zijn: verpleegkundigen hebben regie over eigen beroep en 

beroepsontwikkeling

• Daar waar het gaat over deze onderwerpen zijn verpleegkundigen vanaf de 

start betrokken bij ontwikkelingen

• Van werkvloer tot politiek





Opschaling IC naar 1700 bedden

Politiek

Niet in code zwart komen 

(toegankelijkheid)

Economie weer draaiend 

krijgen

Zorgbestuur

Financiële zekerheid om IC 

verder op te tuigen

Impact voor zorgpersoneel

Verpleegkundigen

Goede kwaliteit v zorg 

kunnen bieden

Werkdruk

Voldoende collega’s



Belangrijkste vraagstukken vanuit vpk

• Gekwalificeerde IC-verpleegkundigen zijn schaars: hoe organiseren we dit?

• Al jaren wordt benodigde instroom IC-opleiding niet behaald

• Betekent anders werken

• Andere kwaliteit van zorg

• Hoe leiden we grote nieuwe groep IC-verpleegkundigen op

➔Faciliteer ons om meer te kunnen werken met goede secundaire 

arbeidsvoorwaarden, laat ons vanaf start ook verantwoordelijkheid nemen



25% van de IC-verpleegkundigen overweegt meer te werken: 

personeelstekort is dan opgelost





Leiderschapsklimaat 

dat betrokkenheid 

stimuleert

Organisatie

- Regelruimte

- Variatie in werk

- Erkenning en 

waardering

- Salaris

Professionele 

beroepsontwikkeling

- Beroepsontwikkeling

- Loopbaanpaden

- Scholing

- Zeggenschap over 

eigen vak

Persoonlijke factoren

- Vaardigheden

- Mentale veerkracht

- Persoonlijkheid 

Bevlogenheid en 

werkplezier

Uitkomsten

- Behoud van 

verpleegkundigen

- Werkplezier

- Minder burnout

- Betere zorg voor 

patiënten

Werkomstandigheden

- Werkdruk

- Psychische en fysieke 

belasting

- Emotionele belasting

-

+

+

+
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• Onafhankelijke commissie 

bestaande uit verpleegkundigen 

en verzorgenden die initieert en 

monitort

• Met VWS en sociale zaken kijken 

naar inkomenspositie en 

stimulansmaatregelen

• Beweging vanuit verpleegkundigen 

in organisaties bewerkstelligen

• VWS reageert met prinsjesdag op 

advies



Drie onderdelen

1. Tijd en ruimte om zeggenschap te 

kunnen uitoefenen

2. Erken de professionele zeggenschap 

in de organisatie en landelijk

3. Veranker scholings- en 

loopbaanmogelijkheden in de CAOs



Tijd en ruimte: bindt vpk aan je organisatie

1. Zet de achterdeur dicht met gedifferentieerde loopbaanpaden, 

ontwikkelmogelijkheden. 

2. Exploreer verhogen contracten in combinatie met verbetering 

inkomenspositie en/of secundaire arbeidsvoorwaarden (niet verliezen 

toeslagen, flexibele kinderopvang)

3. Vergroot patiëntgebonden tijd door onnodige administratie



Loopbaanpaden en functiehuis

• Verzorgenden

• Startende verpleegkundigen

• HBO-ers met master deels in zorg houden

• Verpleegkundigen die bijna voor hun pensionering zitten

• Gespecialiseerd verpleegkundigen



Erken de professionele zeggenschap in de 
organisatie en landelijk

• Governancecode geeft ruimte maar is te vrijblijvend

• Shared governance op thema’s die beroep of beroepsontwikkeling raken:

- bestuursraad met essentiële professionals

- CNO/verpleegkundig directeur/decaan die beroepsontwikkeling in huis 

aanjaagt en verbonden is met lijnmanagement

- zelfsturende teams

• Raad van toezicht: actief toezicht houden op dit onderwerp





De organisaties die in de 

komende jaren in zeggenschap, 

ontwikkeling en behoud van 

verpleegkundigen en 

verzorgenden investeren zijn 

‘de winnaars’ op de 

arbeidsmarkt



• We moeten vrijblijvendheid 

voorbij: ik zet (al) in op 

shared governance structuur

• Welke stappen & uitdagingen 

zie je in eigen organisatie?

• Welke concrete stap kun je 

snel realiseren?


